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Székesfehérvár – Palotavárosi Felső-Tó

Beszámolót készítette:Kiss Imre
Az egyesületi versenyeken elért összetett eredményeim lehetővé tették hogy az egyesület
szineiben induljak országos versenyeken.Elérkezett a nagy nap,az első órszágos versenyem :
Method ob első elődöntő.

A verseny körülményei nem voltak túl kedvezőek az időjárás szempontjából,erős, hideg szél fújt
mind a három nap.

Edzésnap:
A tó erdő felőli oldalán ültem annak is a hátsó részén,bal oldali szomszédom már nem is volt.A
fekete halas etetőanyagot erőltettem..A taktikámat ugy építettem fel hogy viszonylag egy
közepes távra, ami 45 méter volt ,a széllel dacolva egy pontos,koncentrált etetést létrehozva
pontosan megpecáztam.Persze volt B és C terv is. A B terv az etetés mögötti rész 2-5 méterrel
messzebb. A C terv a messzi kereső peca. Az edzés napon nem jöttek ki a kaják közti
különbségek, szinte azt lehetett mondani hogy minden működött mivel a víz még nem volt
annyira leterhelve mint például az utolsó verseny nap után.Napról napra nehezebb volt halat
fogni.A csalikból tudtam talán csak szelektálni,szűkíteni a kínálatot.

Első versenynap:
C szektor 18-as hely.Halas kajára alapoztam de egy kevés édes kaját is raktam a limitbe. A
taktika ugyan az volt mint az edzésnapon.5 perceket vártam kapásra. Nagyon keserves
versenynap volt, egyszerűen nem tudtam kapást elérni hiába váltogattam a csalikat amik
zömében pelletek voltak.Ez a fogott súlyon és a helyezésemen is látszott. 5340 grammal szektor
10-es lett a vége. Kicsit el voltam keseredve látván a nagy neveket mellettem akiknek jobban
sikerült annak ellenére is hogy azt mondták nekik se jött be az ami az edzésnapokon.

Második versenynap:
C 49-es hely, a tegnapival szemben és a szektor széle.Az esélytelenek nyugalmával címszóval
mindent máshogy csináltam mint előző nap.Rövidítettem az előkéken,finomítottam, édes kaját

vittem be és 30 méteres távot pecáztam és csak csontival csaliztam.Nem foglalkoztam másokkal,
nem néztem a szomszédokat csak pecáztam.És az elejétől fogva fogtam a halat.Két alkalommal
nem sikerült kiakasztanom kapás után a klipszet és két jobb halam elment.Végül 20580 grammal
sikerült zárnom ami a szektorban a második helyre lett elég,hozzáteszem másfél kilóval
maradtam le a szektor győzelemről.

Összegzés:
Első országos versenyem volt a nagy nevek között még nem igazán éreztem konfortosan
magam, szokatlan volt és izgultam.Azért örültem hogy a második nap sikerült egy kicsit
szépítenem és összetettben a 31.helyen végeztem 12 ponttal.

